
DECRETO Nº 4.015, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2013. 
 
 

Institui o Sistema de Controle Interno da Prefeitura Municipal 
de Louveira, define as competências, atividades e 
responsabilidades, e regulamenta procedimentos. 

 
 

NICOLAU FINAMORE JUNIOR, Prefeito do Município de 
Louveira, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pelo artigo 98, XIV, da Lei Orgânica do Município; 
 
Considerando o Comunicado SDG n.º 032/2012, do Tribunal de 
Contas do Estado de São Paulo, que, com base nos artigos 31, 70 e 
74 da Constituição Federal, bem como no artigo 54, parágrafo 
único, e artigo 59, ambos da Lei de Responsabilidade Fiscal, e 
também, no artigo 38, parágrafo único, da Lei Orgânica do Tribunal 
de Contas do Estado de São Paulo, que dispõe que a Prefeitura 
deverá possuir seu próprio Sistema de Controle Interno; 
 
Decreta: 
 
Art. 1º Fica instituído, no âmbito do Poder Executivo, o Sistema de 

Controle Interno, que funcionará de acordo com as normas legais que disponham sobre o 
assunto, bem como por este Decreto. 

 
Art. 2° As atividades do responsável pelo Controle Interno, são, no 

mínimo: 
I – avaliar o cumprimento das metas físicas e financeiras dos planos 
orçamentários, bem como a eficiência de seus resultados; 
II – comprovar a legalidade da gestão orçamentária, financeira e 
patrimonial; 
III – comprovar a legalidade dos repasses a entidades do Terceiro 
Setor, avaliando a eficácia e eficiência dos resultados alcançados; 
IV – exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, 
bem como dos direitos e haveres do Município; 
V - apoiar o Tribunal de Contas no exercício de sua missão 
institucional; 
VI – em conjunto com autoridades da Administração Financeira do 
Município, assinar o Relatório de Gestão Fiscal; 
VII – atestar a regularidade da tomada de contas dos ordenadores de 
despesa, recebedores, tesoureiros, pagadores ou assemelhados. 
 
§1.º. Ocorrendo qualquer ofensa aos princípios consagrados na 

Constituição Federal, deverá o fato ser comunicado ao Tribunal de Contas do Estado de São 
Paulo, impreterivelmente, em até 03 (três) dias da conclusão do relatório ou parecer respectivo. 
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 §2.º Cabe ao Controle Interno, em apoio ao Controle Externo, 
acompanhar os diversos setores da Administração, na  observância dos procedimentos e prazos 
previstos no capítulo denominado “ Das Prefeituras”, das Instruções 02/2008, do Tribunal de 
Contas do Estado de São Paulo. 
 

§3.º O Chefe do Poder Executivo poderá, sempre que conveniente e 
necessário, através de Portaria, atribuir outras atividades e instruções pertinentes ao Controle 
Interno. 

 
Art. 3.º Ao Prefeito Municipal caberá a designação, através de 

Portaria, do responsável e do substituto pelo Sistema de Controle Interno.  
 

           §1.º O responsável pelo Controle Interno e seu substituto, devem 
compor o quadro de servidores efetivos da Prefeitura. 
 
 §2.º O responsável pelo Controle Interno não poderá ser responsável 
por averiguação de seus próprios atos. 
 
 §3.º Na eventualidade do responsável pelo Controle Interno ter de 
avaliar seus próprios atos, ou havendo qualquer outro impedimento, esta avaliação será feita pelo 
seu substituto imediato. 

 
Art. 4° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 
 
Louveira, 26 de dezembro de 2.013. 

 
 
 

NICOLAU FINAMORE JUNIOR 
Prefeito Municipal 

 
 

Publicado e Registrado na Secretaria de Administração em 26 de 
dezembro de 2.013. 

 
 

ANDRÉ LUIZ RAPOSEIRO 
Secretário de Administração 

 
 
 


